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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС
Улица Балканска број 13
Број:12.01. 476130/ј~ -18
Београд,
1?

о ~ у-
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије", број
124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузеТiа „Електропривреда Србије" (ЈП ЕПС
број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о
уреFјивању поступка јавне набавке у Јавном предузеFiу „Електропривреда Србије" Београд (ЈП
ЕПС број 12.01.359310/1-18 од 20.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени
понуда (број 12.01. 476130/15-18 од 22.11.2018. године, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
НАБАВКА
бр. ЈН/1000/0007/2018 (1045/2018)
ЈАВНА
Уговор о јавној набавци „Графичко обликовање, прелом и лектура часописа ЕПС Енергија",
додељује се понуfјачу: Студио за дизајн и припрему штампе „Платинум", Славица Огњановиfi
ПР, ул. Алексиначких рудара 47, Нови Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под
бројем 006/2018 од 19.11.2018 године, благовремена, одговарајуfiа и прихватљива са
понуfјеном ценом од 1.560.000,00 динара без ПДВ.
Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца
у року од три дана од дана доношења.
О БРАЗЛОЖЕF6Е
Назив јавне набавке

Графичко обликовање,
часописа ЕПС Енергија

Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак

1)

и

лектура

прелом
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лектура

Врста предмета јавне набавке

Услуга
2)

прелом

х

Подаци о јавној набавци

Предметјавнз набавке

•

Графичко обликовање,
часописа ЕПС Енергија

Укупна процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а}

2.000.000,00 динара

Укупна вредност уrовора (без ПДВ-а)

1.560.000,00 динара

Укупна вредност уговvра (са ПДВ-ом)

1.872.000,00 динара

Позиција у финансијском плану

V1 - Остали пословни расходи: врста плана
Остало
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Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН/1000/0007/2018 (1045/2018)
пристигле
су понуде понуFјача:
3)

Основни подаци о понуFјачима који су благовремено доставили понуде:

Благовременв понуде. ..

бр

'

1

број понуде

2.5.0.0.12.01.
476130/13 -18

..

• Мазив и адресд пануfјача

• ПИБ

Студио за дизајн и припрему
штампе „Платинум",
Славица Огњановиfi ПР,
ул. Алексиначких рудара 47,
Нови Београд

` Укупна понуf)ена
цена
(динара без ПДВ-а)

105103148

1.560.000,00

Неблаговремених понуда. Нема.
4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуFјена
цена

тих понуда: /

5) Предлог комисије за закључење оквирног споразума о јавној набав
ци
С обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у
складу са чланом 107.
став 2. 3ЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума
за доделу уговора о
јавној набавци, одреfјеног у Позиву за подношење понуда и Конкур
сној документацији.
Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда
, предлаже наручиоцу,
да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе Одлуку о додели
уговора за предметну јавну
набавку: Графичко обликовање, прелом и лектура часописа ЕПС
Енергија — понуТјачу: Студио
за дизајн и припрему штампе „Платинум", Славица Огњановиfi ПР,
ул. Алексиначких рудара
47, Нови Београд, чија је понуда бр. 006/2018 од 19.11.2018 године оцење
,
на као благовремена,
одговарајуfiа и прихватљива са понуfјеном ценом од 1.560.000,00
динара без ПДв.
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука:
У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев
за заштиту права може се
поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.

Милорад Грчиfi
Доставити:
- в. д. директору ЈП ЕПС;
- Директору Сектора за односе сјавношfiу;
- Извршном директору за послове финанасија;
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе;
- Служби за планирање, оптимизацију и npafieњe набавки
— Нела Илић
- Комисији за ЈН — Александар ПоповиРi
- Архиви

